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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก ที่มีต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดปทุมธานี 2. เพื่อศึกษา
ความสำ�เร็จของธุรกิจ SMEs ในด้านความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีชื่อเสียง 3. เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับความสำ�เร็จของธุรกิจ SMEs กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้บริหารธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในจังหวัดปทุมธานี จำ�นวน 212 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบช่วงชั้น จากภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตใิ นการทดสอบ
สมมติฐานใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายในทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.79) เรียงลำ�ดับตามค่าเฉลี่ย
ได้ดังนี้ 1. ด้านบุคลากร ( x = 4.09) 2. ด้านการบริหารจัดการ  ( x = 4.02) 3. ด้านการตลาด ( x = 3.92)
4. ด้านการเงิน ( x = 3.13) สำ�หรับปัจจัยภายนอกทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.99) เรียงลำ�ดับตาม
ค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 1. ด้านเทคโนโลยี ( x = 4.20) 2. ด้านลูกค้า ( x = 4.09) และ 3. ด้านการเมืองและกฎหมาย
( x = 3.92) 4. ด้านการแข่งขัน ( x = 3.90) 5. ด้านเศรษฐกิจ ( x = 3.84) ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจด้านการตลาด
ด้านลูกค้า ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านการเงิน มีอิทธิผลต่อความสำ�เร็จของ
ธุรกิจ SMEs โดยรวม ในเชิงบวกร้อยละ 53.20 ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้ SMEs ประสบความสำ�เร็จได้ ต้องมี
การวางแผนที่ดี มีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ และต้องมีการบริหารด้านบุคลากรที่ดี
คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ  ความสำ�เร็จของธุรกิจ  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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Abstract
The purposes of this research are to 1. study the business environment; internal factors
and external factors which affected to success of business 2. study the success of small and
medium enterprises in Pathumthani province (SMEs) in stability, respect, and celebrity aspects.
3. Analyze the relationship between business environment and the success of SMEs. The research
sample was 212 SMEs Business executives in Pathumthani province, was recruited by stratified
random sampling with manufacturing, trading and service sectors by using questionnaires
as tool for collecting data.  Statistics used in data analysis were descriptive statistics: mean,
standard deviation and statistics techniques for hypothesis testing were Correlation Analysis
and Multiple Regression Analysis. The research results found that SMEs entrepreneurs had
high level of opinions about the internal environmental factors in the overall aspects ( x =
3.79). When considering in each aspect, the ranking aspect could be ranked by mean as follow
1. personnel ( x = 4.09), 2. management ( x = 4.02), 3. marketing ( x = 3.92), and 4. finance
( x = 3.13) respectively.  The overall aspects of the external environmental factors had high
level opinions too ( x = 3.99).  When considering in each aspect, the ranking aspect could
be ranked by mean as follow 1. technology ( x = 4.20), 2. customers ( x = 4.09), 3. political
and legal ( x = 3.92), 4. competition ( x = 3.90), and 5. economic ( x = 3.84) respectively.
The influences of business environment that affected the overall success of the SMEs were
marketing, customers, management, personnel, technology and finance.   These factors
could be predicted the overall influence on business success of SMEs at 53.20 percent
in the same direction. The suggestions for SMEs business success would have to have a
good planning, use technology in their business and have a good personnel management.
KEYWORDS: Business Environmental Factors, Success of Business, Small and Medium Enterprises
บทนำ�

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
ค่อนข้างมีการเติบโตทีร่ วดเร็วและมีการแข่งขันสูงมาก
รั ฐ บาลเองได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ� คั ญ ของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีนโยบายในการส่งเสริม
และผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มี ศั ก ยภาพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ใ น
การส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2555-2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อม
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ให้เอือ้ ต่อการดำ�เนินธุรกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้าง
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
ให้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ เ ติ บ โต
อย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มให้ เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ
ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า “พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตอย่าง
สมดุ ล ยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เศรษฐกิจไทย” (สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว), 2559ก) ปัจจุบันวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยิ่ ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ
เศรษฐกิจไทยมาก ซึ่งมีจำ�นวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทั้งประเทศถึง 2.65 ล้านราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด มีการจ้างงาน
จำ�นวน 11 ล้านราย หรือร้อยละ 83.9 ของการจ้างงาน
รวมของประเทศ มีมลู ค่าการส่งออก 2.07 ล้านล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.9 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ ประเทศ
และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า
3.86 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สถิตขิ า้ งต้นจะเห็น
ได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาท
ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ ไทยเป็ น อย่ า งดี (สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), 2559ค)
แต่จากการสำ�รวจติดตามกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัท SMEs
Development and Consultant พบว่า ธุรกิจ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน 100 ราย
จะมีเพียงไม่ถงึ ร้อยละ 5 ทีป่ ระสบความสำ�เร็จ ส่วนใหญ่
จะมี ลั ก ษณะเด่ น เฉพาะตั ว ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้
ประสบความสำ�เร็จ เพือ่ ให้ธรุ กิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มที่ เ ป็ น แกนหลั ก ให้ กั บ ระบบธุ ร กิ จ
และเศรษฐกิจไทย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะ
ปัจจุบันที่เศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ยังมีปัญหา
อุปสรรคอีกมากมายในการบริหารจัดการ ความรู้
ความสามารถด้ า นเงิ น ทุ น และทรั พ ยากร ทำ � ให้
บางธุ ร กิ จ SMEs เท่ า นั้ น ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ แต่
บางธุ ร กิ จ SMEs ก็ ล้ ม เหลว และล้ ม เลิ ก กิ จ การ
ในที่สุด โดยมีอายุในการดำ�เนินงานไม่เกิน 1-2 ปี
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงต้อง
มีวธิ กี ารปรับตัวด้านการบริหารการจัดการ การตลาด
เพื่ อ รั ก ษากิ จ การให้ อ ยู่ ร อด ด้ ว ยความเป็ น ธุ ร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งผลให้ SMEs เป็ น
หน่วยธุรกิจที่มีความคล่องตัวในการดำ�เนินงาน และ

สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ ทั่ ว ไปของ
ประเทศได้ ดี SMEs โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ง่ า ย ใช้ เ งิ น ทุ น ไม่ สู ง และมี
ความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในวิสาหกิจขนาดใหญ่
(สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว), 2559ค) นอกจากนี้ SMEs มักมีลักษณะ
การกระจายตั ว ไปตามชุ ม ชนในภู มิ ภ าคต่ า งๆ
ทั่ ว ประเทศ จึ ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการส่ ง เสริ ม
การกระจายความเจริญเติบโตของชุมชนต่างๆ อีกด้วย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปี ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง มาก (สำ � นั ก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว),
2559ข) และมี ก ารเติ บ โตค่ อ นข้ า งรวดเร็ ว และ
เปลี่ยนแปลงมาก จังหวัดปทุมธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่ง
ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีธุรกิจประเภท
ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจการผลิตอยู่
จำ�นวนมาก และจังหวัดปทุมธานีก็เป็นจังหวัดหนึ่ง
ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคมต่างๆ
ก็สะดวก ประชาชนก็ให้ความสนใจย้ายไปอยูอ่ าศัยกัน
ในจั ง หวั ด นี้ กั น มากขึ้ น และเป็ น เหตุ ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนี้มากขึ้นด้วย
เช่นกัน (แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่ 3 (2555 – 2559)) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะศึกษาว่า ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จต้องมีลกั ษณะ
อย่ า งไรและมี ปั จ จั ย แวดล้ อ มใดบ้ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสำ � เร็ จ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
เพือ่ เป็นแนวทางให้ SMEs สามารถปรับตัวเพือ่ รักษา
กิจการให้อยู่รอด และสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
ให้ยั่งยืน รวมทั้งเกิดข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนำ�มาปรับปรุง
การประกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน
จังหวัดปทุมธานีต่อไป
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์
(2545) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
ขององค์กรจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร
ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต รวมทั้ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง
สภาวะแวดล้อมโดยทัว่ ไปเหล่านีจ้ ะไม่มคี วามสัมพันธ์
กับองค์กรโดยตรงแต่สามารถมีอทิ ธิพลหรือมีผลกระทบ
ทางอ้อมต่อองค์กร ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและข้อจำ�กัด
ต่อการขยายตัวของกิจการ สภาวะแวดล้อมโดยทัว่ ไป
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านเทคโนโลยี 3. ด้านกฎหมายและการเมือง
4. ด้านสังคม-วัฒนธรรม 5. ด้านสภาพแวดล้อม
ในต่างประเทศ
Blocher, Stout, & Cokins (2010) กล่าวว่า
ปัจจัยความสำ�เร็จ คือ ปัจจัยทีใ่ ช้วดั ผลการดำ�เนินงาน
ของธุรกิจ ทีม่ คี วามสำ�คัญในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันและส่งผลให้ธุรกิจ ประสบความสำ�เร็จ
การระบุป ัจจัยความสำ�เร็จจะต้องมุ่งเน้นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ โดยมองหาปัจจัยจาก
แหล่งข้อมูลภายในเฉพาะของแต่ละองค์กรธุรกิจซึ่ง
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
การวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต นอกจากนี้ต้อง
ตรวจสอบปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎระเบียบ การเมือง
ที่เอื้อประโยชน์และไม่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ
ธนั ช ชา บิ น ดุ เ หล็ ม (2556) ได้ ทำ � การ
ศึกษาเรื่องปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อ
ความสำ�เร็จของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มในอำ � เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ระบบการตลาด ระบบลู ก ค้ า ระบบ
เทคโนโลยีระบบการเงิน และระบบบุคลากร สามารถ
พยากรณ์ความสำ�เร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อม ด้านความมั่นคงได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ความสำ�เร็จของ
ธุรกิจได้ ร้อยละ 48.60 โดยทีท่ กุ ระบบส่งผลในทิศทาง
บวกกับความมั่นคง
2. ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกค้า
ระบบการตลาด สามารถพยากรณ์ความสำ�เร็จของธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการยอมรับ
นับถือได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 โดยสามารถ
พยากรณ์ความสำ�เร็จของธุรกิจได้รอ้ ยละ 36.70 โดยที่
ทุกระบบส่งผลในทิศทางบวกกับการยอมรับนับถือ
3. ระบบการตลาด ระบบลู ก ค้ า ระบบ
บุคลากร ระบบการบริหารและการจัดการ สามารถ
พยากรณ์ความสำ�เร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ด้านการมีชื่อเสียงได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ความสำ�เร็จ
ของธุรกิจได้ร้อยละ 42.60 โดยที่ทุกระบบส่งผลใน
ทิศทางบวกกับการมีชื่อเสียง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านการตลาด
ด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยภายนอก ได้แก่
ด้านลูกค้า ด้านการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง
และกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี
2. เพือ่ ศึกษาความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านความมัน่ คง
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านการมีชื่อเสียง
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่
มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐาน
1. ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ด้านปัจจัยภายใน
และด้านปัจจัยภายนอก มีอทิ ธิพลต่อความสำ�เร็จของ
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี
ด้านความมั่นคง
2. ปั จ จั ย แวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ด้ า นปั จ จั ย
ภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จ
ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในจั ง หวั ด
ปทุมธานี ด้านการยอมรับนับถือ
3. ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ด้านปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี
ด้านการมีชื่อเสียง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ SMEs
ในจังหวัดปทุมธานี ให้สามารถประสบความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินงานได้ต่อไป
2. เพือ่ เป็นข้อมูลสนเทศในการพัฒนา ปรับปรุง
และกำ�หนดกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ SMEs ต่อไป
3. เพื่อเป็นแนวทางในการกำ�หนดทิศทาง
การดำ�เนินงานของธุรกิจ SMEs ภายใต้ปจั จัยแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีดำ�เนินการวิจัย
เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง สำ � ร ว จ ( S u r v e y
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) เก็ บ ข้ อ มู ล จากภาคการผลิ ต
ภาคการค้าและภาคบริการ ตามสัดส่วนจำ�นวน SMEs
ในแต่ละภาคธุรกิจ โดยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ที่แจ้งจดทะเบียนไว้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในจังหวัดปทุมธานีจำ�นวน
26,365 ราย ณ ปี พ.ศ. 2558 (สำ�นักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2559)
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล ในจังหวัดปทุมธานี โดยเปิด
ตารางของ Taro Yamane และเผื่อสำ�รองข้อมูล
ไว้ด้วยจำ�นวนหนึ่ง ได้จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย
ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบช่วงชัน้ (Stratified Random
Sampling) โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำ�นวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

1. ภาคการผลิต

2,637

40

2. ภาคการค้า

10,809

164

3. ภาคการบริการ

12,919

196

รวม

26,365

400

หมายเหตุ: ในการวิจัยครั้งนี้สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมาได้เพียง 212 ชุด

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
     1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ได้แก่ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ
1.2 ปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ ด้ า นลู ก ค้ า
ด้ า นการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นการเมื อ ง
และกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี
     2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ได้แก่ ความสำ�เร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านความมัน่ คง
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านการมีชื่อเสียง
เครื่องมือ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธกี ารในการสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั
เริ่มจากการศึกษาเอกสารตำ�ราทางวิชาการ และงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อความ
สำ�เร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และความสำ�เร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
จากนัน้ นำ�แบบสอบถามมาทำ�การทดสอบความเชือ่ มัน่
(Reliability) จำ�นวน 30 ชุด เพื่อหาค่า Alpha
Cronbach โดยได้ค่า a ทั้งฉบับเท่ากับ 0.886
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคำ�ถามเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทั่วไปส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทำ�งาน
ตอนที่ 2 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของธุรกิจ ซึง่ ประกอบไปด้วย ลักษณะการจัดตัง้ ธุรกิจ
จำ�นวนพนักงาน แหล่งเงินทุน
ตอนที่ 3 เป็นคำ�ถามเกี่ยวข้องกับ อิทธิพล
ของปั จ จั ย แวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ต่ อ ความสำ � เร็ จ ของ
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยแบ่งเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ
และปัจจัยภายนอกได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านการแข่งขัน
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและกฎหมาย
และด้ า นเทคโนโลยี โดยกำ � หนดตั ว เลขมาตรวั ด
ประมาณค่า มี 5 ระดับ กำ�หนดระดับความคิดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทีแ่ สดงระดับความมากน้อย ดังนี้
ระดับที่
ความคิดเห็น
5
  หมายถึง มากที่สุด
4
  หมายถึง มาก
3
  หมายถึง ปานกลาง
2
  หมายถึง น้อย
1
  หมายถึง   น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นคำ�ถามเกีย่ วกับความสำ�เร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดปทุมธานี
ได้แก่ ความมั่นคงของกิจการ ความยอมรับนับถือ
ความมีชอ่ื เสียง โดยกำ�หนดตัวเลขมาตรวัดประมาณค่า
มี 5 ระดับ จำ�นวน 12 ข้อ โดยแปลผลค่าเฉลี่ยของ
ความสำ�เร็จโดยยึดเกณฑ์ของเบส (Best) (อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2548) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 		
ระดับความสำ�เร็จ
        4.21 – 5.00   หมายถึง มากที่สุด
        3.41 – 4.20   หมายถึง มาก
        2.61 – 3.40   หมายถึง ปานกลาง
        1.81 – 2.60   หมายถึง น้อย
        1.00 – 1.80   หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 5 เป็ น คำ � ถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ
ข้ อ เสนอแนะ ในการประกอบธุ ร กิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean: x ) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ด้วย
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
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สรุปผลการวิจัย
ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มรี ปู แบบการจัดตัง้ ธุรกิจ
เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 46.23 มีพนักงาน
จำ�นวน 5 – 10 คน เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.39 และ
โดยส่วนใหญ่มีเงินลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตัวของ
เจ้าของกิจการเป็นหลักร้อยละ 48.58 ปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจ ปัจจัยภายใน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.79, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรกคือ ด้านบุคลากร
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09,
S.D. = 0.51) ได้แก่ ความรูข้ องบุคลากร ความสามารถ
ของบุคลากร ความมีระเบียบวินัยของบุคลากรและ
ความขยันหมัน่ เพียรของบุคลากร รองลงมาอันดับที่ 2
คือ ด้านการบริหารจัดการ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( x = 4.02, S.D. = 0.52) ได้แก่ การวางแผน
การดำ�เนินการที่ดี ความสามารถในการสั่งการและ
ควบคุมและการประเมินผลในการดำ�เนินงาน อันดับที่ 3
คือ ด้านการตลาด มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.92,
S.D. = 0.61) ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร
การตั้งราคาสินค้าและบริการ ทำ�เลที่ตั้งของกิจการ
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
พนักงานขาย อันดับที่ 4 คือ ด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  ( x = 3.13, S.D. = 0.95) ได้แก่
ความพอเพียงของเงินทุน ความรู้ ด้านการวางแผน
การเงิน และระบบและระเบียบในการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน และความสำ�คัญของการวางแผน
ทางการเงิน สำ�หรับปัจจัยภายนอกโดยรวมมีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.99, S.D. = 0.74) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านเทคโนโลยี
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.73)
ได้แก่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยี และต้ น ทุ น ด้ า นเทคโนโลยี
อันดับที่ 2 คือ ด้านลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( x = 4.099, S.D. = 0.70) ซึ่งประกอบด้วย สินค้า
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของ

ลู ก ค้ า ต่ อ บริ ก ารของกิ จ การ และการวิ เ คราะห์
การตัดสินใจซือ้ ของลูกค้า อันดับที่ 3 คือ ด้านการเมือง
และกฎหมาย มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.92,
S.D. = 0.78) ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนใน
การดำ�เนินธุรกิจ SMEs ของภาครัฐบาล กฎหมายที่
เอื้อต่อการดำ�เนินธุรกิจ SMEs และการเปลี่ยนแปลง
ของรัฐบาล อันดับที่ 4 คือ ด้านการแข่งขัน มีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D. = 0.70) ได้แก่
จำ�นวนคูแ่ ข่งขัน การตัง้ ราคาของคูแ่ ข่งขัน การส่งเสริม
การตลาดของคู่แข่งขัน และผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน
อันดับที่ 5 คือ ด้านเศรษฐกิจมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.84, S.D. = 0.80) ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ
นโยบายและมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐ
และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs
ความสำ � เร็ จ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.94, S.D. = 0.71) และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านการยอมรับนับถือ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( x = 3.95, S.D. = 0.70)
ได้ แ ก่ การยอมรั บ จากลู ก ค้ า การยอมรั บ จาก
กลุ่มร่วมธุรกิจ และการยอมรับจากสังคม อันดับที่ 2
คื อ ด้ า นความมั่ น คง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
( x = 3.93, S.D. = 0.77) ได้แก่ ความมัน่ คงด้านกำ�ไร
ความมั่นคงด้านบุคลากร และมีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทำ�งานที่ดี และอันดับที่ 3 คือ
ด้านการมีชื่อเสียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =
3.92, S.D. = 0.75) ได้แก่ ชือ่ เสียงของกิจการ ชือ่ เสียง
ของทีมบริหารงาน ชื่อเสียงในด้านคุณภาพสินค้า
และบริการ และมีภาพลักษณ์ขององค์กรทีด่ ี ตามลำ�ดับ
ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัย
แวดล้อมที่มีต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม ได้ดงั ตารางที่ 2
จากค่าในตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผล
ต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม โดยปัจจัยแวดล้อมทุกตัว
ไ ด้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด ด้ า น ลู ก ค้ า
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ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
และด้านการเงิน มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 มีคา่ สัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.603 0.563

0.514 0.432 0.357 และ 0.312 ตามลำ � ดั บ
สามารถอธิบายความผันแปรของความสำ�เร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดปทุมธานี
ได้ร้อยละ 53.2 (Adj.R2 = 0.532)

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม
ปัจจัยแวดล้อม
ความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
t
Sig.
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
Beta
ค่าคงที่ (a)
0.838
0.468
6.356** 0.002
ด้านการตลาด (MK)
0.623
0.072
0.603
5.421** 0.000
ด้านลูกค้า (CM)
0.574
0.070
0.563
5.364** 0.000
ด้านการบริหารจัดการ (MGT)
0.549
0.053
0.514
4.476** 0.001
ด้านบุคลากร (HR)
0.467
0.046
0.432
4.365** 0.003
ด้านเทคโนโลยี (T)
0.367
0.038
0.357
3.957* 0.043
ด้านการเงิน (F)
0.342
0.054
0.312
3.424* 0.033
F = 72.468**
Sig. = 0.004 Adj.R2 = 0.532 SEE = 0.464
หมายเหตุ: *มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านความมั่นคง
ปัจจัยแวดล้อม
ความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
t
Sig.
ในด้านความมั่นคง
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
Beta
ค่าคงที่ (a)
0.934
0.335
3.671** 0.000
ด้านการตลาด (MK)
0.586
0.160
0.569
7.385** 0.001
ด้านลูกค้า (CM)
0.378
0.161
0.373
4.011** 0.000
ด้านเทคโนโลยี (T)
0.289
0.149
0.283
3.096** 0.002
ด้านการเงิน (F)
0.271
0.128
0.248
2.123* 0.021
ด้านบุคลากร (HR)
0.225
0.173
0.186
2.042* 0.037
F = 76.150**
Sig. = 0.002 Adj.R2 = 0.514 SEE = 0.397
หมายเหตุ: *มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
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ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัย
แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ ความสำ � เร็ จ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านความมัน่ คง
ได้ดงั ค่าในตารางที่ 3 และจากค่าในตารางที่ 3 พบว่า
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ ตี อ่ ความสำ�เร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ใ น
ด้านความมัน่ คง ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด ด้านลูกค้า
ด้ า นเทคโนโลยี ด้ า นการเงิ น และด้ า นบุ ค ลากร
มีอิทธิพลทางบวกต่อความสำ�เร็จอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.569 0.373
0.283 0.248 และ 0.186 ตามลำ�ดับ สามารถอธิบาย
ความผันแปรของความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในจังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 51.4
(Adj.R2 = 0.514)  

ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัย
แวดล้อมที่มีต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านการยอมรับนับถือ
ได้ดังตารางที่  4
จากค่าในตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีผลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีในด้านการยอมรับ
นับถือ ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้านลูกค้า
และด้านการตลาด โดยปัจจัยทั้งสามด้านนี้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความสำ�เร็จอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิการถดถอยมาตรฐาน
(Beta) เท่ากับ 0.271 0.219 และ 0.147 ตามลำ�ดับ
สามารถอธิบายความผันแปรของความสำ�เร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี
ได้ร้อยละ 62.2 (Adj.R2 = 0.622)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านการยอมรับนับถือ
ปัจจัยแวดล้อม

ความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในด้านความมั่นคง
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
Beta
ค่าคงที่ (a)
0.783
0.347
ด้านการบริหารจัดการ (MGT)
0.296
0.256
0.271
ด้านลูกค้า (CM)
0.223
0.244
0.219
ด้านการตลาด (MK)
0.153
0.191
0.147
F = 79.840**
Sig. = 0.001 Adj.R2 = 0.622 SEE = 0.497

t

Sig.

4.384**
3.677**
3.421**
2.968**

0.001
0.000
0.000
0.001

หมายเหตุ: **มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ปัจจัยแวดล้อม
ที่ มี ผ ลต่ อ ความสำ � เร็ จ ของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีในด้านการมีชื่อเสียง
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5 จากค่าในตารางที่ 5
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อ
ความสำ�เร็จของธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อมใน
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ในด้ า นการมี ชื่ อ เสี ย ง ได้ แ ก่
ปั จ จั ย ด้ า นการตลาด ด้ า นลู ก ค้ า ด้ า นบุ ค ลากร

และด้านการบริหารจัดการ โดยปัจจัยทั้งสี่ด้านมี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความสำ � เร็ จ อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ
การถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.640 0.479
0.452 และ 0.344 ตามลำ � ดั บ สามารถอธิ บ าย
ความผันแปรของความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีได้ร้อยละ 63.1
(Adj.R2 = 0.631)

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านการมีชื่อเสียง
ปัจจัยแวดล้อม

ความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในด้านการมีชื่อเสียง
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
S.E.
Beta
ค่าคงที่ (a)
0.834
0.358
ด้านการตลาด (MK)
0.684
0.054
0.640
ด้านลูกค้า (CM)
0.526
0.053
0.479
ด้านบุคลากร (HR)
0.463
0.067
0.452
ด้านการบริหารจัดการ (MGT)
0.385
0.060
0.344
F = 76.238**
Sig. = 0.000 Adj.R2 = 0.631 SEE = 0.517
หมายเหตุ: *มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่มีต่อความสำ�เร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำ�คัญ ปัจจัยแวดล้อม
ภายในโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.79 คะแนน อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.09 คะแนน
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Sig.

5.511**
8.581**
6.561**
5.114**
4.029*

0.001
0.000
0.001
0.002
0.021

อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านการตลาดอยู่ในระดับมาก สำ�หรับ
ปัจจัยภายนอกโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.99 คะแนน
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านเทคโนโลยี มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด เท่ากับ 4.20 คะแนน
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านลูกค้า และ
ด้ า นการเมื อ งและกฎหมาย อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ต่ออุดม (2550)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำ�เร็จของผู้ประกอบ
การในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุตสาหกรรมเกษตรภาคการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สามารถสรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้ ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการมีผลต่อความสำ�เร็จมากที่สุด ประกอบด้วย
การวางแผนในการดำ�เนินงาน ความสามารถวางแผน
ด้านการเงิน การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร นำ�ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการบริหารจัดการ และปัจจัย
บุคลากร เพราะบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนในการ
ดำ�เนินงานที่จะทำ�ให้ธุรกิจประสบความสำ�เร็จ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์,
รังสรรค์ สิงหเลิศ, และ สมสงวน ปัสสาโก (2553)
ได้ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ ใน
การดำ�เนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จัดแบ่งเป็น 3 ปัจจัยใหญ่ คือ 1) ปัจจัยที่
เกีย่ วกับการบริหารธุรกิจ ซึง่ แบ่งเป็น 4 ด้าน 1. ด้าน
การบริหารและจัดการ 2. ด้านการบริหารการผลิต
3. ด้านการบริหารการตลาด 4. ด้านการบริหาร
การเงินและการลงทุน 2) ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับกลุม่   ได้แก่
1. ผู้นำ�  2. คณะกรรมการ 3. การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 4. แรงงาน 5. การสร้างเครือข่าย 3) ปัจจัย
เกีย่ วกับชุมชน ได้แก่ 1.ระเบียบข้อบังคับ 2. กิจกรรม
กับภายนอก 3. การจัดสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของ
ธุรกิจชุมชนในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คือ
1. ด้านผูน้ �  
ำ 2.  ดา้ นการสร้างเครือข่าย  3. ด้านการบริหาร
และจั ด การ 4. ด้ า นคณะกรรมการกลุ่ม อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำ�หรับด้านปัจจัย
ภายนอก โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี ด้านลูกค้า และด้าน
การเมืองและกฎหมาย อยู่ในระดับมากตามลำ�ดับ
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย
(2557) ที่ ไ ด้ ทำ � การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย แห่ ง
ความสำ�เร็จของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจการบริการซ่อมบำ�รุงส่วนใหญ่
ไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ

และไม่ ไ ด้ รับ รางวั ล หรื อ การรั บ รองมาตรฐานจาก
หน่ ว ยงานใดๆ ด้ า นการจั ด การ การวางแผน
การดำ�เนินธุรกิจการบริการซ่อมบำ�รุง ผูป้ ระกอบการมี
การวางแผนล่วงหน้า ส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับ
การวางแผนด้านการจัดการมากทีส่ ดุ และแผนส่วนใหญ่
เป็นการวางแผนระยะสัน้ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี)
และมี ก ารดำ �เนิ น การตามแผนในระดั บ ปานกลาง
กิจการส่วนใหญ่ไม่มผี งั โครงสร้างองค์กร การดำ�เนินงาน
ธุรกิจการบริการซ่อมบำ�รุงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้
รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด คือ เศรษฐกิจระดับประเทศ
ส่วนผลกระทบจากปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสำ�เร็จ
ในการประกอบธุ ร กิ จ การบริ ก ารซ่ อ มบำ � รุ ง ได้ แ ก่
1. บุคลากรมีความเชีย่ วชาญและมีความเป็นมืออาชีพ
2. มีการให้บริการลูกค้าที่ดี 3. ทำ�เลที่ตั้งที่สะดวก
4. มีระบบรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 5. มีเงิน
หมุนเวียนเพียงพอและมีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ� 
6. มีระบบบัญชีที่ดีและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม 7. มีการติดตามลูกค้าหลังการส่งคืนสินค้า
8. บริ ก ารที่ซ่ือ สั ต ย์ 9. ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว และกำ�หนดระยะเวลาซ่อมได้อย่างถูกต้อง
10. มีการประเมินค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง
2. ความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ในด้านความมั่นคง
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีชื่อเสียง พบว่า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ และ
ด้านการมีชอ่ื เสียง อยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับฝนทิพย์ ฆารไสว (2555) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ
ของธุ ร กิ จ โรงแรม ได้ มี ก ารวั ด ความสำ � เร็ จ ใน
การประกอบการของโรงแรม โดยใช้วัดความสำ�เร็จ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ทางเศรษฐกิจ ซึง่ ประกอบไปด้วย 1. ความพึงพอใจใน
ฐานะเจ้าของกิจการ 2. ความสำ�เร็จทางธุรกิจ 3. แนวโน้ม
ของกำ�ไร 4. แนวโน้มของจำ�นวนลูกค้า 5. แนวโน้ม
ของยอดขาย โดยการศึกษาความสำ�เร็จจากทัง้ 5 ด้าน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของนันท์นภัส แดงปุดดา (2554) ได้ท�ำ การศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับ ความสำ�เร็จของวิสาหกิจชุมชนมะม่วง
บ้ า นแฮด จั ง หวั ด ขอนแก่ น พบว่ า ความสำ � เร็ จ
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง คือ 1. คุณภาพของผลผลิต
ที่ มี ม าตรฐานจากการตรวจสอบกระบวนการทุ ก
ขั้นตอนของการผลิต ความใส่ใจในการดูแลอย่าง
สม�ำ่ เสมอ 2. การบริหารการจัดการทีม่ กี ารวางระบบ
การบริหาร มีการแบ่งโครงสร้างการทำ�งาน แบ่งงาน
กั น ทำ � ตามความถนัด 3. การตลาดเป็นสิ่ง สำ � คั ญ
การจำ�หน่ายผลผลิตทีไ่ ม่ตอ้ งผ่านคนกลาง ไม่มปี ญ
ั หา
ด้านการตลาด มีทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอก
ประเทศ 4. การเงิน สมาชิกส่วนมากใช้เงินทุนส่วน
ตัวในการประกอบอาชีพไม่กู้ยืมเงินมาลงทุน ทำ�ให้
กลุ่มเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจกับความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีผล
ต่อความสำ�เร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม โดยปัจจัยแวดล้อมทุกตัว
ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด ด้านลูกค้า ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านการเงิน
มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความสำ�เร็จ และเมื่อ
พิจารณาลงไปเป็นรายด้าน ด้านความมัน่ คง โดยรวม
พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ด้านลูกค้า ด้านเทคโนโลยี
ด้านการเงิน และด้านบุคลากร มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความสำ�เร็จ ด้านการยอมรับนับถือโดยรวม พบว่า
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น ปั จ จั ย ด้ า น
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมา
ได้ แ ก่ ด้ า นการตลาด ด้ า นลู ก ค้ า และด้ า นการมี
ชื่อเสียงโดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
26

เดียวกัน โดย ด้านการตลาดมีความสัมพันธ์มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ ด้านลูกค้า และด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา หวังเบ็ญหมัด
และ ธนัชชา บินดุเหล็ม (2557) ได้ทำ�การศึกษาเรื่อง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จ
ของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้ ระบบการตลาดระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี
ระบบการเงิน และระบบบุคลากร มีผลต่อความสำ�เร็จ
ของธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน
ด้านความมั่นคง ด้านการยอมรับนับถือ และด้าน
การมีชื่อเสียงได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.01
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Indarti &
Langenberg (2011) ได้ทำ�การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อความสำ�เร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาตัวอย่าง
จากผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศอินโดนีเซีย จำ�นวน 100 กิจการ
โดยศึ ก ษาถึ ง ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสำ � เร็ จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยี 2. การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 3. ความพร้อม
ของผู้ประกอบการ 4. กฎหมาย 5. การสนับสนุน
จากรัฐบาล 6. แผนธุรกิจ 7. การเข้าถึงแหล่งทุน
8. เครือข่ายทางสังคม 9. การตลาด ผลการศึกษา
พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสำ � เร็ จ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะ
ไว้ดังนี้
เชิงนโยบาย
1. รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนด้านข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง
จึงจะทำ�ให้ธุรกิจ SMEs สามารถยืนหยัดต่อไปได้
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2. รั ฐ บาลต้ อ งให้ ก ารส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถ
ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถประสบความสำ�เร็จได้
เชิงปฏิบัติการ
1. ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ มี
การวางแผนในการดำ�เนินงานให้ครบทุกด้าน เช่น
แผนการตลาด แผนการเงินการลงทุน แผนบุคลากร
เป็นต้น จะสามารถประสบความสำ�เร็จได้อย่างยั่งยืน
2. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
นำ�ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการให้มากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
3. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
เติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต การบริหาร
บุคคลเป็นอย่างดี จึงจะทำ�ให้ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสามารถดำ�เนินงานได้อย่างมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
ชุตมิ า หวังเบ็ญหมัด, และ ธนัชชา บินดุเหล็ม. 2 5 5 7 .
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี,
1(1): 109 – 124.
ชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย. 2557. การดำ�เนินงานและผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการบริการ
ซ่อมบำ�รุงในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารปัญญา
ภิวัฒน์, 5(2): 1 – 15.
ธนัชชา บินดุเหล็ม. 2556. ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่ มี ผ ลอิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสำ � เร็ จ ของการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

นิภาภรณ์ จงวุฒเิ วศย์, รังสรรค์ สิงหเลิศ, และ สมสงวน
ปัสสาโก. 2553. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงานของธุรกิจชุมชนชน อำ�เภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, 4(2): 103 – 111.
นันท์นภัส แดงปุดดา. 2554. ความสำ�เร็จของการ
ดำ�เนินงานวิสาหกิจชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น. การศึกษาค้นคว้า
อิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการปกครองท้องถิน่ วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฝนทิพย์ ฆารไสว. 2555. คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ที่ประสบความสำ�เร็จของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย. วิทยา
นิ พ นธ์ ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
     มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, และ พสุ เดชะรินทร์. 2545.
การจัดการเชิงกลยุทธ์และ นโยบายธุ ร กิ จ
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา ต่ออุดม. 2550. ปัจจัยความสำ�เร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตร ภาค
การค้า ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
ราชนครินทร์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2548. การวิจัยธุรกิจ
(ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2560. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 –
2559. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2560, จาก
http://www.nesdb.go.th/download/
article/article_20160323112431.pdf
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

27

สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว). 2559ก. บทสรุปผูบ้ ริหาร แผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3:
2555 - 2559. สืบค้นเมือ่ 9 ตุลาคม 2560,
จาก http://www.sme.go.th/upload/
mod_download/download-201801
25103222.pdf
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว). 2559ข. การประเมินผลแผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3:
2555 - 2559. สืบค้นเมือ่ 9 ตุลาคม 2560,
จาก http://www.sme.go.th/upload/
mod_download/download-2018012
5103248.pdf
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว). 2559ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2560, จาก http://
www.sme.go.th/upload/mod_download
/บทที่ 1 (1)-20171031165039.pdf

28

Blocher, E., Stout, D., & Cokins, G. 2010. Cost
Management: A strategic emphasis
(5th ed.). New York: Mcgraw Hill.
Frese, M. (ed.). 2000. Success and failure of
Micro business owners in Africa: A
psychological approach. Westport,
CT: Greenwood.
Frey, R. S. 2005. Successful proposal strategies
for small business: Using knowledge
management to win government,
private-sector, and international
contracts (4th ed.). London: Artech
House.
Indarti, N., & Langenberg, M. 2011. Small and
medium enterprise development
center (SMEDC). YogYakarta, Indonesia:
Gadijahmada University.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

